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Introdução 

Muitos metais de transição têm papel importante 
nos sistemas vivos sendo formadores de muitas 
biomoléculas

1
. As pesquisas sobre novos 

complexos metálicos para fins farmacológicos tem 
ganhado destaque nos últimos anos

2,3
. O paládio(II) 

apresenta papel importante nestas pesquisas e 
seus complexos contendo ligantes nitrogenados têm 
sido utilizados principalmente como fortes 
candidatos a agentes tuberculostáticos, 
antitumorais

2
, agentes leishmanicidas

3
, dentre 

outros. Neste contexto, o principal objetivo do nosso 
trabalho consiste na síntese e na caracterização 
espectroscópica de novos ligantes nitrogenados e 
de novos complexos de paládio(II) com 
potencialidades farmacológicas. 

Resultados e Discussão 

A síntese foi conduzida sob constante agitação e 

em temperatura ambiente. O ligante nitrogenado,  

Figura 1, foi preparado reagindo-se trans-

cinamaldeído e p-amino-acetofenona, na proporção 

estequiométrica de 1:1 (amina:aldeído) e em meio 

etanoico. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Proposta estrutural do ligante imínico  

 

A síntese do novo complexo de paládio(II), Figura 2, 

foi feita reagindo-se o ligante com 

tetracloropaladato(II) de lítio, em concordância com 

a literatura, na proporção estequiométrica 2:1 em 

meio metanoico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proposta estrutural do complexo de paládio(II) 

 

O ligante tem ponto de fusão a 118 °C e o complexo 

se decompõe a 230 °C. Alguns dados analíticos são 

apresentados nas Tabelas 1 e 2.  

Destaca-se a banda atribuída (C=N) que no ligante 

iminico  foi observada em 1.678 cm
-1

,
 
deslocada no 

complexo para
 

1.668 cm
-1

, evidenciando uma 

possível coordenação. Também foram realizados 

estudos termogravimétricos (TG-DTA), RMN e 

bioensaios. 

 

Tabela 1. Resultados da Análise Elementar dos teores de C, H e N. 

Composto 

Carbono (%) Hidrogênio (%) Nitrogênio (%) 

Enc. Calc. Enc. Calc. Enc. Calc. 

ligante 81,54 81,89 6,19 6,01 6,29 6,61 

complexo 60,71 60,41 4,34 4,47 4,27 4,14 

 

Tabela 2. Dados espectroscópicos de IV, em cm
-1
 e pastilhas de CsI  

Composto (C=N) (C=O) (C=C)  (C-N)  (C-H) 

ligante 1.678 1.577 1.620 1.166 3.032 

complexo 1.668 1.577 1.624 1.176 3.028 

Conclusões 

 As fórmulas apresentadas no presente trabalho são 

propostas estruturais e novas técnicas de 

caracterização estão sendo conduzidas. Ensaios 

farmacológicos preliminares revelaram que, tanto o 

ligante quando o complexo são fortes candidatos a 

agentes leishmanicida. 
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